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Omslagsbilden
Bilden på första sidan visar en ung Marie Nordin ridande på Rig-Davids häst Diktator sommaren 1972. Fotograf vid detta tillfälle var troligen någon av Maries föräldrar
- Karl-Erik eller Inga-Lisa. Diktator var en omvittnat snäll och beskedlig häst, och
detta fick också Marie erfara denna sommar, då hon blev närmare bekant med honom. Hon bekriver detta på ett mycket personligt och engagerat sätt i berättelsen på
sidorna 6 -7.
Den lille grå gubben
Det var redan i slutet av januari, och dagarna hade blivit märkbart ljusare. Särskilt
tyckte man sig märka, att dagsljuset dröjde sig kvar allt längre på eftermiddagarna.
När jag hämtade tidningen på morgnarna kunde jag ofta se en rodnande föraning
om den snart uppgående solen någonstans över ”Lägdan” på södra sidan av sjön.
En dag, sedan jag hade ätit lunch och hunnit smälta maten, tog jag på mig mina
dubbade kängor för att ta min motionsrunda längs Kabelvägen. Den var nu plogad
och bara täckt av ett tunt snölager – utan det extremt hala islagret som tidigare i vinter
under lång tid nästan omöjliggjort promenader till fots.
Jag lufsade iväg, och luften kändes lagom sval och skön att inandas. Solen var
förstås redan på väg ner i väster, och uppe på Torbackens krön silades solljuset
mellan granstammarna och gav ett intressant skuggspel på snön. Jag övervägde att
stanna till och ta en bild, men jag erinrade mig att just detta motiv redan fanns på ett
avsevärt antal av mina bilder. Därför fortsatte jag min vandring norröver, valde snart
att svänga höger in på den plogade vägen mot Uppgårdstjärn, i stället för att följa
skoterspåret mot Nolamyra. Efter några minuter var jag framme i Brattänge och
hade det ganska långa motlutet framför mig. Började just fundera över att jag nu inte
hade träffat den lille grå gubben på ett bra tag. Jag undrar ju mest hela tiden var han
kan hålla hus, när man inte ser honom. Särskilt denna tid på året förstås…
Jag hade inte mer än tänkt tanken, så fick jag se något längre upp i backen. Först
fick jag för mig, att det var ett rådjur. Men det stod märkligt stilla trots att jag nu
närmade mig hela tiden… Kunde det verkligen vara?
Vanligtvis brukar ju gubben plötsligt bara finnas vid min sida, utan att jag märkt
något i förväg. Endast någon enda gång tidigare har jag sett honom på avstånd,
innan jag träffat honom. Men den mörka figuren som avtecknade sig mot snön
förblev märkligt orörlig, och snart tyckte jag mig också känna igen honom. Att det
inte var något rådjur var jag redan på det klara med, och snart upptäckte jag, att det
faktiskt var den lille gubben… En litet märklig känsla att se honom stå och vänta på
mig på detta sätt!
När jag slutligen kom fram till gubben blev jag än en gång förvånad över hur
liten han var. Trots att ansiktet var en gammal gubbes, så var han inte längre än ett
barn som inte börjat skolan än. Det var knappt han räckte mig över midjan.
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Hur som helst så plirade han nu godmodigt mot mig som alltid, och det vanliga
leendet fanns bakom hans yviga grå skägg. Nästan så att man hela tiden väntade
att han skulle komma med något skämt eller berätta en rolig historia…
- Jasså du är ute å går, säger gubben och tittar undrande på mig
- Jo, man måste ju ut och röra på sig, om man skall hålla sig i form. Om
man bara sitter vid TV: eller datorn, så är det inte bra för hälsan i
längden, svarar jag.
- Jo, hä kan fôl vara… Nog är väl krôppen gjord för å använnes nå, hä är
då sant…
Gubben smålog fortfarande och nickade litet som för att understryka det han
sa. Jag fick plötsligt för mig att han skulle kunna vara någon av alla dessa
hälsoprofiler som numera tycks översvämma jorden och tala om för oss hur vi
skall leva för att hålla oss friska och leva länge. De där som ofta talar om att vi skall
”springa mer och äta mindre” - och som menar att vi skall äta mindre fett för att
gå ner i vikt (som ju så många av oss borde göra). Hahaha… Så grundlurade vi
blivit under åtminstone ett halvsekel!
Men gubben har alldeles uppenbart inte några viktproblem, och bara tanken
på honom som ”hälsoprofet” får mig nästan att börja skratta…
- Va tänker du på nu sôm ä sô rolet, frågar gubben...
- Nja, jag tänkte på något jag såg på TV. Nån som sa att man inte skulle
äta fläsk o smör.
- Va – inte äte fläsk å smör? Hä sôm är de goeste! Fån´t ja smör på brö
mett, sô fåre nog vare för min del. Å uta fläsk unner vintern vill jag inte
vare häl e!
Jo, det tycker kanske jag också, men det finns dom som tycker annorlunda…
Gubben skakar långsamt på sitt huvud och ser verkligt förvånad ut.
- Men var har du varit, när jag inte sett dig på så länge, frågar jag så.
- Jo du, jag har myttje å stöke mä ja… Hä är en hel del jag ska si ätter…
- Men att du råkade vara här mitt i skogen just nu, när jag kom…
- Nja, jag såg ju att du var på väg åt de här hôlle, sô ja tänkte jag skulle
höre hur du hare… Äre bra häll?
- Jo tack… Det kunde ha varit värre. Å det har varit sämre, men nu mår
jag riktigt bra igen. Fast doktorn tror mig inte riktigt, när jag påstår det.
Han säger att det är omöjligt!
- Hä va en kônstigen dôktor hä! Han jett fôl si att du är fresk…
Nja, det stämmer inte riktigt med vad han har lärt sig en gång, så han
har svårt att tro på vad han ser.
- Va, tror han inte på hä han sir? Va tror han då på?
Ja, jag kan hålla med om att det verkar lite konstigt… Men hur har du
det med hälsan själv då? Är du aldrig sjuk någon gång?
- Sjuk? Jag? Hahahaha... (forts. följer) /SE
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Badbild från Krusbaden (Grängsjön, Baståsen). Bilden togs sommaren 1945,
och fotograf är kände Ragnar Lundberg, Gränsfors. Detta bekräftas av hans
egen stämpel på kopians baksida. De flesta av badarna har redaktionen kunnat
identifiera. Se nästa sida! Om du vet vilka de övriga är - hör av dig!
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Bakre raden från vänster: Lars Wahlman, Bertil Westlund, Thure Nordin, Ingrid Nordin.
(Föregående sida: Okänd, Hjalmar Hedström, Ragnar Jonsson, okänd pojke, Olle
Holm),
Främre raden från vänster: Roland Jonsson, Marry Jonsson, okänd med barn i famnen,
Britta Lundberg med okänt barn, och sist Nora Westlund.
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Minnesbilder från en sommar i Grängsjö för en del år sedan av Marie Nordin.
Diktator fanns med på Grängsjö-Bladets förstasida redan i
nr 25, marsnumret 2012, med en kort berättelse om hans
historia - men här får vi en mer levande beskrivning av hans
personlighet och hur mycket han kunde betyda för en ”hästtokig” tjej den beskrivna sommaren, 1972.

Han hade funnits där i alla år. Lika självklar som gräset på marken och fåglarna i
träden gick han omkring och bara fanns utan att göra något väsen av sig. Och lika
lite som gräset på marken och fåglarna i träden fick han mig att reflektera något mer
över hans existens. Han var där, han var en del av min sommar precis som allt
annat somrigt, och han var en häst.
Visserligen var jag en fullkomligt hästtokig tjej i min ungdom. Det var inte
mycket annat som upptog mina tankar än hästar på den tiden, men Diktator han
var mer som ett inventarium i allt som utgjorde min sommar här i Hälsingland än
en häst som man kunde ha något att göra med.
Och så rullade min barndoms somrar på. Jag tittade på honom och kanske
han tittade på mig också ibland, men mer var det inte.
Så hände det sig att jag fick en vecka på ridläger på Östanbräcksranchen utanför
Hudiksvall i julklapp av mamma och pappa julen -71. Min lycka var total och det
halvåret av väntan på att det skulle bli sommar och ridlägret skulle bli av, var
evighetslång. Men sommar blev det, och jag for på ridläger. En helt oförglömlig
vecka då man levde med hästar varenda minut av dygnet. Min fåle den veckan hette
Rocky, och han var naturligtvis helt underbar. Man red, mockade, ryktade, matade
och snackade häst med alla nya roliga kompisar man fick. Kvällarna bestod av
spökhistorier och anden i glaset som ofta blev så framgångsrikt att många inte
vågade gå och lägga sig sedan. Att en av ledarna dessutom såg ut som han var
hämtad ur en engelsk serie från en hästgård, gjorde ju inte saken sämre.
Veckan avslutades med en uppvisning för våra föräldrar, och sen var det dags att packa ihop och åka hem.
Den sammanlagda mängden tårar som fälldes denna
eftermiddag hade säkerligen fyllt flera hinkar, om någon kunnat samla ihop dem. Oj vad det gräts, och
kanske var det inte så konstigt. Så unga vi var så förstod vi nog var och en att dels skulle vi skiljas för att
aldrig ses igen och dels hade vi haft the time of our life,
som inte heller skulle komma tillbaka. Någonsin.
På ridlägerhästen Rocky
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Men väl hemma i stugan i Grängsjö igen så hade något hänt. Plötsligt såg
jag Diktator med andra ögon. Han var ju faktiskt en häst. En alldeles riktig häst
som gick i en hage så nära att jag nästan kunde sträcka mig ut genom fönstret och
klappa honom. Och RigDavid, hans husse, var ju en farbror som verkade jättesnäll.
Visserligen hade jag inte pratat med honom själv sådär, utan det var väl i närheten av någon vuxens samtal med honom jag varit med på ett hörn, men som
sagt, han verkade ju väldigt snäll. Så jag tog mod till mig och övervann känslan
av ”så kan man väl inte göra” och gick över till RigDavid och Diktator och frågade
om jag möjligen kunde få borsta honom. De eventuella farhågor jag haft om att
bli avspisad och skamset få gå därifrån for all världens väg på en gång. David blev
jätteglad! Han visade mig var borstar och annat fanns och sen var det bara att
sätta igång. Diktator stod på sin vanliga plats vid väggen intill ”fejset” och
halvsov och tittade på mig med sina milda ögon där jag kom klivande med
borstar i båda händerna. Vi började det hela med att prata med varandra, och han
la kärvänligt huvudet på min axel och njöt av att bli kliad bakom öronen och på
halsen. Han la även sin panna mot min mage och verkade somna så, när jag
kliade honom runt nacken. Jag smälte som en sockerbit i varmvatten. Tillgivnare
varelse fick man ju leta efter!
Men rätt så snabbt insåg jag att det där med att borsta, det fick nog vänta ett
tag. På hans hals, huvud och bringa trängdes om inte miljoner så tror jag tusentals bromsar i olika storlekar. Han var helt övertäckt av bromsar som stod på
huvudet och bet av hjärtans lust. Så jag satte igång med att klämma ihjäl bromsar. I flera dagar höll jag på med denna krasande och blodiga uppgift med
oförtruten energi, och det gav faktiskt resultat. De kom inte tillbaka i samma takt
som jag klämde ihjäl dem. Faktum var att det var knappt någon på honom
sedan jag klämt ihjäl alla som tidigare kalasat på hans kropp. Och jag tror han
uppskattade det, för det verkade som han blev ännu mer tillgiven efter detta.
Sedan satte jag igång med att borsta. Och jag borstade och borstade. Och Diktator rörde inte en fena utan stod blickstilla och bara njöt. I alla fall verkade det som
det. Han var den snällaste häst jag någonsin träffat, och jag tror att om jag lagt
honom på rygg så hade han legat alldeles still då också och låtit mig göra vad som
helst med honom. Jag förstod att han haft ett mycket bra liv med David, för så
blir inte en häst som blivit illa behandlad. Efter att bromsarna blivit utrotade
och jag gnott på med borsten dag ut och dag in så stod han där snart som en ny
häst. Han var av färgen isabell; ljus man och svans och gul hårrem, och om han
var en ardenner eller nordsvensk ska jag låta vara osagt, men han var i alla fall en
stor och stadig kille med hovar nästan som dasslock. Och han var väldigt, väldigt fin.

(Forts. i nästa nr)

Marie Nordin
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Från månadsmötet den 6 februari
Vid ett par av de ”köldknäppar” vi haft i vinter har vattnet frusit i köket och på
den yttre toaletten - liksom avloppet i köket. Med hjälp av Urban och medhjälpare löstes dock problemen.
Till årets första ”Öppet Hus”, onsdag den 25 januari kom 24 besökare - och
följande tillfälle, den 1 februari var antalet besökare 27. Då fyllde Torgny Östman
också 92 år och bjöd hela sällskapet på tårta. Han uppvaktades bl.a. av Byalaget
och av Gnarps Församling med blommor. En mycket vital 92-åring!
Detta med ”Öppet Hus” på kapellet startade för övrigt år 2009 - så det är nu
åttaårsjubileum! (och för Grängsjö-Bladet är det 80-nummersjubileum!)
Roger Svedlund och Thomas Lundin har kört upp skidspår i terrängen runt
sjön, och spåret har varit mycket frekventerat av entusiastiska skidåkare. Det har
kommit åkare både från Hudiksvall och andra håll. Snöbrist har ju nedfört att
det inte funnits så många spår att tillgå - för dem som t.ex. behöver träna inför
Vasaloppet....
Diskuteras tänkbara framtida projekt: Onsdagsträff förlagd till stugan på
Rödkullsvallen, garvning av fiskskinn, iordningställande av kapellets gamla lampa,
inköp av garn till kommande gemensamt handarbetsprojekt, ljusstöpning.
Diskuterades också byalagets konkreta problem med hantering av kontanter.
Bankerna har som bekant i hög grad smitit från sitt uppdrag - att hantera pengar...
Kommande aktiviteter
Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” återupptas onsdag den 8 februari,
kl. 18.30. Därefter varannan helgfri onsdag samma tid.
Traditionellt fettisdagsfirande med bruna bönor och fläsk, semlor och fika, den
28 februari, kl. 16.30 - 18.30. Kostnad 80 kr. Anmälan senast den 26 februari till:
Inga-Greta 070-6608311 - Ellen 070-3948823 eller Ann-Kristin 070-6309252
Nya medlemmar
Sven Erik och Karin Norlin, Gingsta - Mikael Åström, Ol’ors - Linus Zetterberg,
Västergrängsjö. Samtliga hälsas varmt välkomna i Byalaget!
En medlem i Byalaget, Olle Eriksson (Bosta-Olle) har lämnat detta jordiska.
Påminnelse
Ni som än inte har betalat årsavgiften för 2017 (och som vill vara medlemmar i
Grängsjö Byalag) - gör det nu! Bankkgiro nr 396-7221. Denna upplaga distribueras till alla som var medlemmar föregående år. Från marsnumret dock endast
till betalande medlemmar.
Måndag den 6 mars kl. 19.00 blir nästa månadsmöte - som också är
ÅRSMÖTE.
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